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Convênio com a OAB

AA
Escola de Contas Públicas do TCE fará um seminário

em Petrolina na próxima terça-feira (19) sobre as
obrigações dos gestores públicos em último ano de

mandato, à luz das Leis da Ficha Limpa e de Responsabili-
dade Fiscal. O evento se realizará no Quality Hotel, das 8h
às 13h, tendo como palestrantes o procurador de contas
Cristiano Pimentel, o advogado Carlos Neves e o auditor
das contas públicas Jackson de Oliveira. O mesmo semi-
nário foi realizado no Recife no último dia 7, com presenças
do presidente Carlos Porto e dos conselheiros João Cam-

pos (diretor da Escola), Valdecir Pascoal (presidente da Atri-
con) e Teresa Duere (presidente da Primeira Câmara).

A Escola de Contas do TCE e a Escola Superior
de Advocacia da OAB-PE celebraram um con-

vênio de cooperação nas áreas de ensino e
treinamento. As duas entidades pretendem
realizar, em parceria, seminários, cursos, sim-

pósios e oficinas voltados para o aprimoramento da administra-
ção pública municipal e estadual. O conselheiro João Campos as-
sinou o documento em nome da Escola e o presidente Ronnie
Duarte como representante da OAB.

O presidente Carlos Porto retomará na próxima terça-feira (19) o
cronograma de visitas às Inspetorias do interior. Ele visitará a de
Arcoverde e, no dia seguinte (20), a de Garanhuns. Já foram visita-
das as Inspetorias de Palmares e Bezerros, restando ainda a de Su-
rubim (dia 25) e a de Petrolina (dia 28).

O plenário do TCE aprovou na última quarta-feira (13) uma reso-
lução denominando de "Edifício Conselheiro Ruy Lins de Albu-
querque" o anexo do Tribunal situado à Rua da Aurora, nº 777, no
centro do Recife. Ruy Lins era conselheiro aposentado e faleceu
em fevereiro deste ano aos 83 anos de idade.

O TCE enviou representantes ao 3º Congresso Pernambucano de
Municípios que a Associação Municipalista de Pernambuco (Amu-
pe) promoveu no Recife, na semana passada. O presidente Carlos
Porto esteve presente à abertura e Cristiano Pimentel (procu-
rador) e Mauro Azevedo (inspetor de obras) foram debatedor e pa-
lestrante, respectivamente. Pimentel participou de uma oficina
com o ministro José Múcio (TCU) e o promotor Maviael Silva
(MPPE) sobre "Obrigações que os prefeitos devem seguir no úl-
timo ano de mandato", e Azevedo proferiu uma palestra sobre o
papel do TCE na fiscalização dos consórcios públicos. 

Já está nas livrarias o livro “Direito Ambiental -

De acordo com o novo Código Florestal (Lei nº
12.651/2012) de autoria da auditora das contas
públicas Raquel Porto Leite, assessora do gabi-
nete do conselheiro substituto Marcos Flávio.

Por descumprimento de Termos de Ajuste de Gestão, o TCE
aplicou multa aos prefeitos de Calumbi (Erivaldo Silva), Itaíba
(Juliano Martins) e Bodocó (Delmondes Rodrigues). Esses pre-
feitos se comprometeram a realizar, respectivamente, concurso
público para substituição de servidores temporários, ajustes no
transporte escolar e melhoria na infraestrutura das escolas
públicas municipais. O de Itaíba não cumpriu nenhum dos 15
compromissos e foi penalizado com aplicação de multa no va-
lor de R$ 34.505,00.

Ação preventiva do TCE num edital de concorrência pública da Se-
cretaria de Justiça e Direitos Humanos gerou uma economia para
os cofres públicos no montante de R$ 1.611.866,28. O objeto da
licitação era a contratação de empresa de engenharia para execu-
tar serviços de reforma no presídio de Igarassu. O TCE recomen-
dou que fossem feitos ajustes no edital, que foi republicado pela
pasta no dia 15/03/2016 com as recomendações propostas.

Acompanhado por seu chefe de gabinete Joselito Ribeiro (D), o
prefeito de Petrolina, Júlio Lossio (E), fez uma visita de cortesia ao
Tribunal de Contas na última segunda-feira (11). Ele foi recebido
pelo presidente Carlos Porto (C). 

Escola de Contas vai a Petrolina

FOTO: VICENTE LUIZ

Visitas às Inspetorias

Homenagem a Ruy Lins

Congresso de Municípios

Descumprimento de TAG's

Controle preventivo

Direito Ambiental

Visita protocolar


